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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana 

mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu 

secara efesien dan efektif serta dapat digunakan secra maksimal sehingga 

tercapai tujuan bersama perusahaan, dan masyarakat menjadi maksimal.Oleh 

sebab itu, dalam mengelola berbagai sumber daya lainnya, sumber daya 

manusia haruslah berkualitas. Manajemen sumber daya manusia juga 

menyangkut desain dan implementasi system perencanaan, penyusunan 

karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karier evaluasi kinerja, 

kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Sumber 

daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang 

mempengaruhi secara langsung sumber daya manusianya. Keberadaan 

manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam 

mengelola, mengatur, mengurus, dan menggunakan sumber daya manusia 

sehingga dapat berfungsi secara produktif, efektif, dan efesien untuk 

mencapai tujuan organisasi. Dalam melakukan pencapaian tersebut, karyawan 

diwajibkan untuk melakukan dengan baik dan meningkatkan kinerja.Untuk 

memenuhi peningkatan tersebut, organisasi perlu untuk menyelarasakan 

kinerja organisasi dengan praktik pengelolaan sumber daya manusia. 
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Kinerja karyawan merupakan salah satu dimensi yang dapat 

digunakan untuk mengukur, mengevaluasi kekuatan karyawan dalam 

bertahan serta melaksanakan tugas terhadap organisasi dimana ia bernaung. 

Para karyawan dituntut untuk dapat melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepadanya dengan baik, yaitu dengan mengoptimalkan waktu bekerja, 

disiplin, dan jujur agar dapat mencapai hasil kerja dengan kualitas dan 

kuantitas tinggi. Pada kenyataannya untuk menuntut agar karyawan 

berprestasi bukanlah hal mudah, hal ini dikarenakan kinerja seorang 

karyawan sangatlah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti latar belakang 

pendidikan, potensi dan kemampuannya dan keterlibatan dalam mengikuti 

berbagai program pendidikan, pelatihan dan motivasi yang menjadi kekuatan 

dalam diri seseorang yang akan mengarahkan perilaku dan kinerja seseorang. 

Pelatihan sumber daya manusia menjadi suatu keniscayaan bagi 

organisasi, karena penempatan karyawan secara langsung dalam pekerjaan 

tidak menjamin mereka akan berhasil. Pelatihan membantu para karyawan 

dalam mengembangkan berbagai keterampilan tertentu yang 

memungkinkannya untuk berhasil pada pekerjaannya saat ini dan 

mengembangkan pekerjaannya di masa mendatang. Karyawan baru sering 

merasa tidak pasti tentang peranan dan tanggung jawab mereka. Permintaan 

pekerjaan dan kapasitas karyawan haruslah seimbang melalui program 

orientasi dan pelatihan, keduanya sangat dibutuhkan. Hal ini dapat 

diasumsikan bahwa pelatihan sangat penting bagi tenaga kerja untuk bekerja 

lebih menguasai dan lebih baik terhadap pekerjaan yang dijabat atau akan 
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dijabat kedepan, para karyawan telah dilatih dan telah menguasai 

pekerjaannya untuk menyiapkan tanggung jawab di masa depan. Idealnya 

pelatihan harus dirancang untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi, yang 

pada waktu bersamaan juga mewujudkan tujuan-tujuan para pekerja secara 

perorangan. Salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia adalah 

training and development artinya bahwa untuk mendapatkan tenaga kerja 

pendidikan yang bersumber daya manusia yang baik dan tepat sangat perlu 

pelatihan dan pengembangan. Pada kenyataannya dalam kasus dunia 

pendidikan, pelatihan sangat diperlukan bagi guru baru maupun guru yang 

telah lama bekerja. Guru baru membutuhkan pelatihan sebelum menjalankan 

tugas yang menjadi kewajiban. Sedangkan guru lama membutuhkan pelatihan 

karena adanya tuntutan dari tugas yang baru. Melalui pelatihan tenaga kerja 

akan mampu mengerjakan, meningkatkan, dan mengembangkan 

pekerjaannya. 

Berdasarkan paparan diatas dan mengingat begitu pentingnya 

pelatihan yang bisa meningkatkan kinerja, dimana kinerja  akan menentukan 

ketercapaian tujuan organisasi. Maka penelitian ini mengambil judul 

“PENGARUH PELATIHAN TERHADAP KINERJA GURU SD DI 

BATURETNO” 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Apakah pelatihan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Untuk menganalisis pelatihan terhadap kinerja guru. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan member manfaat berupa : 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi organisasi atau perusahaan, dapat memberikan bahan 

pertimbangan berkaitan dengan pelatihan untuk meningkatkan kinerja 

pegawai. 

b. Mampu memberikan wancana dan masukan dalam pengetahuan 

sumber daya manusia dalam pengembangan dan peningkatan potensi 

diri. 

2. Manfaat teoritis 

a. Bagi akademis, dapat menjadi bahan pembelajaran dan 

pengaplikasian ilmu pengetahuan di biang manajemen khususnya 

dalam bidang SDM. 
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b. Bagi pihak lain, menjadi tambhan rujukan bagi peneliti selanjutnya 

serta sebagai pertimbangan bagi perusahaan atau organisasi yang 

menghadapi masalah serupa. 

 

E. Sistematika Penelitian Skripsi 

Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  :  

diuraikan tentang latar belakangmasalah, perumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  : 

yang nantinya akan sangat membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN : 

tentang deskripsi variabel-variabel penelitian dan definisi operasional, 

penentuan sampel, jenis, sumber data, metode, metode pengumpulan data 

serta metode analisis. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  : 

deskripsi objek penelitian serta analisis data dan pembahasan atas hasil 

pengolahan data. 

BAB PENUTUP V : 

kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta sasaran-sasaran yang 

mungkin nantinya berguna bagi organisasi. 




